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ВЕРХОВНА РАДА РОЗГЛЯНЕ 
ПРОЄКТ КОНСТИТУЦІЇ 

Київ (Р. P.). - Тут у. 
вівторок, 2-го квітня, се
сія Верховної Ради Украї
ни розпочалася з питання 
про внесення до порядку 
денного пленарних засі
дань проект конституції в 
першому читанні. 

Слухання проекту про
понувалося призначити на 
9-го квітня, але ця про
позиція не знайшла під
тримки, оскільки багато 
депутатів вважають, що 
проект потребує змін та 
уточнень. А идоб їх внести 
треба більше часу. 

Для узгодження окре
мих положень конституції 
створено тимчасову уз-
годжувальну комісію, до 
складу якої мають увійти 
представники всіx фрак
цій і депутатських груп на 
пропорційній базі. Депу
тат Тарас Стецьків уточ
нив, що узгоджувальна 
комісія створюється за 
принципом — один пред
ставник від 25 депутатів. 
Таку пропозицію висунула 
фракція комуністів. Про
позиція правоцентристів 
— ввести до комісії по дві 
особи від кожної фракції. 
Остаточно це питання не 
узгоджено. 

Після гостриx і довгих 
дискусій, який саме про

ект взяти за основу і якою 
має бути процедура 
дальшого розгляду про
екту конституції депутати 
так і не прийшли до спіль
ної думки. На вечірньому 
засіданні голова Верхов
ної Ради Олександер Мо
роз припинив дискусію, 
запропонувавши винести 
на розгляд парляменту 
проект, підготовлений 
Конституційною комісією 
і призначити перше читан
ня на 17-го квітня. Рішен
ня уxвалено 222 голосами. 

Наступного дня вранці 
депутати знову поверну
лися до питання процеду
ри розгляду проекту кон
ституції, фракції „Рефор
ми", „Єдність" і „Аграр
ники за реформи" висло
вили невдоволення з при
воду голосування за пос
танову розглянути проект 
17-го квітня. Вони хотіли 
запропонувати свій варі-
янт, але О. Мороз нага
дав, що напередодні уве
чері вже все проголосо-
вано і сесія приступила до 
розгляду інших питань. 
3окрема розпочалося по
статейне обговорення 
проекту закону України 
про конституцію Авто
номної Республіки Крим у 
другому читанні. 

Україна є за відносини з ССР, 
але проти відновлення ЄЄ^^ 

Київ(УНIАР). - Украї
на готова розвивати від
носини із союзом Росії і 
Білорусі, але разом з тим 
є проти спроб відродити в 
будь-якій формі ко
лишній е с е р , сказав 2-го 
квітня на пресконференції 
керівник пресслужби Мі
ністерства Закордонних 
Справ України Юрій Сер-
гєез. 

Як відомо, того самого 
дня президент Росії Боріс 
Єльцин і президент Біло
русі Олександер Лукашен
ко підписали угоду про 
утворення Спільноти Су
веренних Республік 
(ССР), за якою обидві 
країни інтегруються як 
політично, так і еконо
мічно. 

„В Україні виходять з 
того, що суверенним пра
вом кожного народу є об
рання тієї чи іншої форми 
свого державного буття, 
яка відповідала б його іс

торичним, нацюнальним і 
культурним традиціям, ~ 

сказав Ю. Сергеєв. — 
Саме під таким кутом зо
ру в Україні розглядають 
намір керівників Росії та 
Білорусі створити спільне 
державне утворення". 

Однак, зазначив керів
ник пресслужби МЗС Ук
раїни, український народ 
„обрав шлях розбудови 
своєї незалежної держа
ви, входження її у світову 
спільноту, як невтральної 
позабльокової країни". 

Ю. Сергеєв наголосив, 
що українсько-російські 
та українсько-білоруські 
відносини були для Укра
їни завжди пріоритетними. 

Проте спроби відновити 
е с е р у будь-якій формі 
можуть спричинити пе
регляд „деяких пріорите
тів зовнішньополітичної 
діяльности України, у то
му числі і щодо ЄНД", 
сказав Ю. Сергеєв. 

Померла Д. Гуменна 

0^ Мороз вірить у перемогу 
Верховної Ради 

Київ (Р. P.). - В субо
ту, 30-го березня, україн
ське телебачення поін
формувало про поїздку 
голови Верховної Ради 
України Олександра Мо-
роза по Сумській області 
для зустрічі з керівника
ми підприємств і органі
зацій міста та представ
никами місцевих органів 
влади. 

На зустрічі з керівни
ками Тростянецького, 
Сумського та Краснопіль~ 
ського районів О. Мороз 
висловив певність, що 
парлямент подолає вето 
Президента на закон про 
особливості приватизації 
в агропромисловому ком
плексі. Він пояснив, що 
президентські структури 
не погоджуються з поло
женням на право юри
дичних, а не фізичних 
осіб, бути власниками 
майна переробних підпри
ємств. Цей закон дозво
лив би юридичним осо
бам поширювати акції се
ред фізичних осіб. 

На думку О. Мороза, 
земельні відносини в Ук
раїні мають реї улюватися 
виключно законами, а не 
постановами та указами, 
передусім у питанняx 

власности на землю. Він 
також повідомив, що не
забаром буде уxвалено 
закон про один основний 
податок на селі - пода
ток на землю. 

Голова українського 
парляменту зазначив, що 
Верховна Рада не має на
міру вносити корективи 
чи здійснювати переоцін
ку зовнішньої політики 
України у зв'язку з намі
ром Білорусі та Росії 
створити союз. Рішення 
сусідніx держав, на його 
думку, не мають безпо
середнього відношення до 
України. Коли в новій ро-
с і й с ь к о - б і л 0 р у с ь к і й 
структурі інтенсифіку
ються економічні процеси 
і приспішуються еконо
мічні відносини з Украї
ною, це позитивно вплине 
на внутрішню ситуацію в 
нашій державі", - під
креслив О. Мороз. 

На запитання щодо 
прийняття конституції, О. 
Мороз висловив думку, 
що „виносити на рефе
рендум універсальні до
кументи небезпечно". Ре
ферендум можна провес
ти тільки зі спірних поло
жень, які не вдасться уx
валити Верховній Раді. 

В 0ОН заплямували 
чорнобильську конференцію 

Ню Йорк (Д. Рак). -
Серію відзначувань де
сятої річниці катастрофи 
в Чорнобилі закінчить 
дводенна міжнародна кон
ференція в Організації 
Об'єднаних Націй в дняx 
25-ГО і 26-ГО квітня, в бу
динку Секретаріяту. Ме-
моріяльну конференцію 
влаштовує Світова пере
дача інформацій, органі
зація пов'язана з 0ОН на 
консультативному статусі 
( Н Д Ж О ) , при СПІВСПОН-
зорстві уряду Ливану. 

Це вже п'ята річна кон
ференція цієї організації, 
яку очолює д-р Xристина 
Дур6ак, з головною ува
гою до проблем довкілля 
і шкідливого впливу його 
занечищення на здоров'я 
людини. Конференція 
проходить під ширшою 
темою токсинниx відпад-
ків і спалення, риску ра-
діяції і нуклеарниx небез
пек, але важне місце 
призначено проблемі Чор-

Ню Йорк. - Тут вночі 
з середи на четвер, 4-го 
квітня, у власному по
мешканні несподівано по
мерла відома в Україні та 
діяспорі талановита та не
пересічно плідна письмен
ниця Докія Гуменна. 

Народилася Д. Гуменна 
10-го березня 1904 року в 
Жашкові на Київщині (те
пер належить до Жито
мирської области) в ро
дині Кузьми і Дарії з 
Кравченків. Студіювала 
літературу в Інституті На
родної Освіти в Києві. Бу
ла членом Селянської 
Спілки Письменників 
„Плуг". Друкуватися по
чала в 1924 році з появою 
літературного нарису „У 
степу", з того часу її про
за появлялася на сторін
каx головних літератур
них журналів советської 
України. На початку 1930
уx років зазнала гострої 
критики за „неспівзвуч-
ність із советською дій
сністю" та була змушена 
мовчати. З початком Дру
гої світової війни виїхала 
до Львова і там друкува
лася у місцевій пресі. По 

Св. п. Д. Гуменна 

війні, як і багато її зем
ляків, опинилася в пере
селен4их таборах в Ні
меччині. Тут у 1946-49 
роках належала до „МУР
У" , а з виїздом до ЗСА 
стала членом Спілки 
Українських Письменни
ків в екзилі „Слово". Ще 
в таборах Німеччини ви
йшла збірка її оповідань 
„Куркульська вілія" 
(1946), там почала вели
кий чотиритомний роман 

„Діти чумацького шля
ху", який закінчила вже у 
ЗСА (1951). Дальше ідуть 
психологічна повість 
„Мана" (1952), повість 
„Велике цабе" (1952), в 
якій доступно, для пере
січного читача розповідає 
про археологічні дані три
пільської доби. Потім ви
йшли збірка нарисів „Ба
гато неба" (1954) , „Жа
доба"(1959) , „Вічні вогні 
Альберти" (1959), „Серед 
xмаросягів" (1962), „Зо
лотий плуг" (1968), „Ро
динний альбом" (197І) та 
інші. Д. Гуменна може, як 
ніхто інший з письменни
ків в еміґрації, спромог
лася виконати свою літе
ратурну програму, про що 
засвідчують її численні 
видання та статті в пресі. 

Панахиду відправлено 
у п'ятницю, 5-го квітня, о 
год. 7-ій вечора в похо
ронному зав^енні Петра 
Яреми в Ню Иорку. Похо
рон відбувся в суботу, 6-
го квітня, на українсь
кому православному 
цвинтарі св. Андрія Пер-
возванного в Бавнд Бру
ку, Н. Дж. 

нобиля в пам'ять десяти
ліття великої трагедії. 
Три визначні промовці до
повідатимуть : Анатолій 
Зленко, амбасадор Украї
ни до ООН, на тему 
„Міжнародна співпраця 
для зменшення наслідків 
чорнобильської трагедії" 
на ранній сесії в четвер, 
25-ГО квітня; д-р Б. Ан-
демайкл, директор Між
народної агенції для ато-
мової енергії (IAEA), на 
тій же сесії дасть огляд 
„Чорнобиль - десять літ 
пізніше"; а в п'ятницю 
ранком, 26-ГО квітня, го
ловне слово буде мати по
чесний гість д-р Юрій 
Щербак, амбасадор Украї
ни до ЗСА, на тему „Ме
дична і політична проб
лематика Чорнобиля". 

Інші панелісти-допові-
дачі - це експерти з ді
лянки науки, медицини, 
освіти, які представляють 

(Закінчення на стор. З) 

Затверджено статут 
агентства „Укрінформ'' 

Київ (Р. Р). - у поне
ділок, 1-го квітня, Пресо
ва служба Кабінету Мі
ністрів повідомила, що 
постановою Уряду затвер
джено статут Українсько
го національного інфор
маційного аґенства Укр
інформ. 

Як зазначено в статуті, 
Укрінформ є центральним 
державним інформацій
ним агентством України, 
яке збирає і поширює ін
формацію незалежно від 
політичних партій чи орга
нізацій, орієнтуючись на 
державні інтереси. Заснов
ником інформаційного 
аґенства Укрінформ є Ка
бінет Міністрів України. 

Уряд має намір удоско
налити структуру аґенст
ва, раціонально розмісти
ти в Україні та за кордоном 
його представництва для 
збирання інформацій. Мате-
ріяли Верховної Ради, Ка
бінету Міністрів та інших 
державних органів аґен-
ство збиратиме і опрацьо
вуватиме як комплекс ро
біт для державних потреб. 

В Україні є близько 500,000 чужинців 
з невизначеним статусом 

Київ (Р. P.). - У понеді
лок, 1-го квітня, заступник 
голови Державного комі
тету в справаx охорони 
державного кордону Укра
їни Володимир Дордюк 
повідомив, що на сьогодні 
в Україні проживає майже 
500,000 чужинців без виз
наченого статусу і число їх 
постійно зростає. 

Основним чинником 
нелеґальної міграції че
рез територію України В. 
Дордюк вважає успадку
вання політики колиш
нього СССР щодо країн 
соціялістичного бльоку 
та малорозвинутиx країн. 
Надання допомоги В'єт
намові, Кореї, Афганіс
танові, країнам ПІВДЄННО-
сxідньої Азії та Африки, 
навчання їхніx студентів у 
школаx колишнього СС
СР і надання праці їм по 
закінченні університетів 
сприяло утворенню на те
риторії колишньої імперії 
великих колоній чужин
ців. Чимало з них не ба

жають повертатися на ба
тьківщину, намагаються 
залишитися в Україні, або 
виїхати до країн Заxідньої 
Европи. 

В Україні, за даними 
Міністерства у Справаx 
Національностей і Міґра~ 
ції, залишилося понад 
6,000 осіб згаданої кате
горії ще від часів СССР. 
Ці чужинці створили по
тенційну базу правопо
рушників — нелеґальниx 
іміґрантів. Цьому сприяє 
також відсутність візово
го порядку в'їзду грома
дян В'єтнаму, Кореї, Ки
таю, Монголії та відсут
ність обмежень на видачу 
в'їзних віз чужинцям з 
регіонів Південносxідньої 
Азії, Близького та Серед
нього Сходу, Африки. Не
має і механізму здійснен
ня закону про правний 
статус чужинців, а також 
підрозділів, які займали
ся б розслідуваннями та 
депортацією нелеґальниx 
іміґрантів. 

МВФ вивчає економічну політику України 
Київ (Р. P.). - В субо

ту, 30-го березня, Пресо
ва служба Кабінету Мі
ністрів повідомила, що 
меморандум економічної 
політики українського 
Уряду на 1996 рік переда

но 29-ГО березня до Між
народного валютного 
фонду (МВФ). 

3а два тижні меморан
дум розгляне Рада дирек-

(3акінчення на стор. З) 

ПІВНІЧНА КОРЕЯ 3НОВУ 
ПОРУШУЄ ПЕРЕМИР'Я 

Сеуль, Південна Корея. 
— Офіційні чинники ЗСА 
та Південної Кореї пові
домили, що важко оз
броєні північнокорейські 
війська вже третій день з 
черги вступають на тери
торію демілітаризованої 
зони, того чутливого бу
ферного просмику між 
Північною та Південною 
Кореями, чим знову пе
реступають договір зами
рення з 1953 року, котрим 
припинено воєнні дії між 
згаданими країнами. 

Хоча ці кроки Північ
ної Кореї дещо загостри
ли й без того завжди на
пружену прикордонну си
туацію, то військові чин
ники як Південної Кореї, 
так і ЗСА не уважають 
цієї ситуації загрозливою. 
Джим Коле речник ко
мандування Організації 

Об'єднаних Націй в Пів
денній Кореї, котре охоп
лює військові частинаи 
ЗСА, Південної Кореї та 
інших країн, сказав, що 
ЗСА уважають ці поступ
ки Північної Кореї ще од
ним переступленням до
говору замирення, але не 
уважають їх небезпечни
ми. У Вашінґтоні та Сеулі 
виявляється, що також не 
беруть цього вчинку Пів
нічної Кореї, як загроз
ливого. 

Деякі аналітики ува
жають, що це просто 
спроба північнокорейсь-
кого вождя Кім Жонґ Iля 
показатися сильним і мо-
гучим лідером, ще перед 
тим поки він формально 
перебере всі привілеї сво
го батька Кім Iль Сунґа, 
який ДОВГІ0 роки правив 
Північною Кореєю. 

Лідер чеченців не вірить Роси 
Ґрозний, Чечня. -

Президент республіки 
Джоxар Дудаєв виступив у 
програмі місцевої теле
візії, щоб прокоментувати 
офіційну обіцянку прези
дента Росії Боріса Єльина 
припинити війну на Кав
казі і вивести з чеченської 
території війська. 

Чеченський лідер за
певнив, що не погодиться 

НІ на ЯК1 переговори з 
Москвою до цілковитого, 
а не частинного, виведен
ня російських військ, „в 
інакшому випадку ми бу
демо битися до заги
ну", - сказав Д. Дудаєв. 
Тристороннє підписання 
протоколів про мир і зго
ду на території республі-

(3акінчення на стор. З) 

БУКОВИНЦІ ВИСТУПАЮТЬ 3А 
ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ 

ЧЕРНІВЦІ. - Тут оприлюднено 
спільну заяву національно-куль
турних товариств области, в тому 
числі Румунського культурного то
вариства. Автори заяви наголоси
ли, що прийняття нової конституції 
України є найважливішим на сьо
годні завданням, яке стоїть перед 
усіма гілками влади, політичними 
партіями, просвітницькими органі
заціями та національно-культурни
ми товариствами. У заяві вислов
лено підтримку конституційному 
процесові та Президентові України 
Леонідові Кучмі. 

ПІДПИСАНО УКРАЇНСЬКО-
РУМУНСЬК! ДОКУМЕНТИ 

ІЗМАЇЛ. - - Одеська область. -
Тут прем'єр-міністер України Євген 
Марчук та прем'єр-міністер Руму
нії Ніколае Бекера підписали спіль
не українсько-румунське комюніке і 
шість міжурядових угод про еко
номічне, торговельне, транспорто-
ве і науково-технічне співробітниц
тво. Проекти інших шістьох угод 
готуються і будуть підписані в не

далекому майбутньому, зазначив Є. 
Марчук під час зустрічі з жур
налістами. Угоди сприятимуть 
приспішенню підписання базового 
політичного договору між Украї
ною і Румунією вважає прем'єр-мі
ністер України. 

„НАФТОЕНЕРГОIНВЕСТ" ВИКЛЮ
ЧЕНО З ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АСОЦIЯЦГі 

КИЇВ. - Тут 30-го березня відбу
лися збори Асоціяції Інвестиційного 
Бизнесу України, присвячені першій 
річниці діяльности цієї організації. 
До асоціяції вxодять близько 150 
членів. Відкритим голосуванням 
збори прийняли рішення виключи
ти компанію „Нафтоенерґоінвест" 
із асоціяції. Приводом до цього ста
ло порушення компанією кодексу 
чести асоціяції. Компанія „Нафто
енерґоінвест" під час операцій з 
приватизаційними сертифікатами 
населення порушила податкові за
кони. 

СВІТОВИЙ БАНК СПРИЯЄ 
РЕСТАВРАЦІЇ ЛЬВІВСЬКИХ БУДИНКІВ 

ЛЬВІВ. - Протягом наступних 
трьох місяців Світовий банк на

дасть ґрент 590,000 дол. для рес
таврації п'ятьох будинків у істо
ричній частині Львова. Про це до
мовлено під час відвідин Львова 
представником Світового банку То-
масом Блінкгорном. Львів вклю
чено до програми Світового банку з 
реставрації історичних міст Европи. 
У Львові на сьогодні 66 пам'яток 
архітектури потребують повної рес
таврації. 

ВИМАГАЮТЬ ВИX0ДУ УКРАЇНИ З СНД 

ЧЕРНІВЦІ. - Обласний провід 
Конґресу Українських Націоналіс
тів звернувся до Президента Украї
ни Леоніда Кучми та голови Вер
ховної Ради Олександра Мороза з 
вимогою уxвалити рішення про ви
хід України з СНД. КУН також ви
магає уневажнення рішення про по-
забльоковість України та подати 
заяву на вступ України до НАТО. В 
українській армії вимагають про
вести переатестацію офіцерів. Го
лова чернівецького проводу КУН 
Теофіля Якубович повідомила, що 
організація ініціювала збір підписів 
за заборону діяльности КПУ, як 
„антидержавної шовіністичної пар-

В А М [ Е Р И ] Ц І 
у СЕРЕДУ, 3-ГО КВІТНЯ, агенти Еф-БІ-Ай затрима
ли в Монтані чоловіка котрого підозрівають, що він є 
„Юнабомбером," відомим терористом, який впродовж 
17-оx років, користуючись поштовою системою, вико
нував свої злочини по цілій країні, вбиваючи три особи 
та покалічивши 2З особи. Підозрілий 53-річний колиш
ній професор-асистент матиматики Каліфорнійського 
університету в Берклі Теодор Качинскі, походить з око
лиць Чикаго, студії матиматики закінчив у Гарвардсь
кому університеті, а звання доктора математичних на
ук здобув у Мишиґенському університеті. Від ранніx 
1970-их років проживає в саморобній колибі на цілко
витому відлюдді на північний захід від місцевости Ге
лій у стейті Монтана. 

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДИ, переведені впродовж останніx 
двох років серед ветеранів війни в околицяx Перської 
затоки, натрапили на випадки болів голови, втоми, 
втрати нам'яти та депресії, але не натрапили на ні один 
випадок будь-якої причини таємної хвороби, котра б 
підтвердила можливість існування „синдрому війни в 
околицяx Перської затоки". Досліди переведено на до
ручення Пентагону. Перевірено 18,924 ветеранів згада
них військових дій та стверджено, що З6 відсотків хво
ріє на психологічні забурення або невдало поставлені 
діягнози. 

У С В І Т I 

НОРВЕЗЬКИЙ ВЧЕНИЙ і мандрівник 82-річний Тур 
Геєрдаль готує нову експедицію, маючи намір здійснити 
розкопи на руїнаx давнього міста Ліксус в Марокко. Він 
сподівається довести, що це поселення на березі Ат
лантичного океану між теперішніми Рабатом і Танже
ром було першою і найстарішою колонією фінікійців, 
які ще за тисячу років до нашої ери прокладали торго
вельні морські шляхи в Середземному морі та за його 
межами. До складу експедиції, яка від'їде через декі
лька тижнів, вxодять норвезькі, американські, еспан-
ські і марокканські вчені. Цей проект заініційований са
мим Т. Геєрдальом, а фонди на його здійсненння виді
лив норвезький власник кораблів Петтер Упьсен. 

У ЧЕРВНІ в Стамбулі відбудеться друга з черги конфе
ренція ООН, присвячена соціяльним і екологічним проб
лемам малиx населених пунктів. Президент Туреччини 
Сулейман Демірель особисто запросив до участи у цьому 
міжнародному форумі іракського керівника Саддама Гус-
сейна. Ще ніхто не може сказати, чи прийме президент 
Іраку це запрошення, оскільки шість останніx років він не 
залишав країни, побоюючись атентату. Спостерігачі пе
редбачають, що ініціятива С. Деміреля може спричинити 
відверте невдоволення у Вашінґтоні та інших західніx 
столицяx. Тим часом турецька сторона пояснює цей крок 
„необхідністю розвивати нормальні взаємини з Іраком". 
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A. Камінський 

3A ОБ'ЄКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПАРТІЙНОГО ПОЛIТИКУМУ 

Нова хвиля — н і г т і з м 
Чи справді в ЗСА розвивається нова небез

печна мода нігілізму, яка має заступити недав
ні стремління ставити своє „я" вище усього ґе-
нераідією, що і названа цим іменем? 

Таку теорію, обґрунтовану різними явищами, 
висувають американські аналітики культурного 
розвитку Америки І, читаючи їхні висновки, стає 
лячно, що ця небезпечна „мода" принесе нам 
усім, а зокрема, який вплив вона буде мати на 
нашу молодь. Бо, як описують культурні крити
ки, прийшла вона із найбільш популярної і до
ступної для всіx галузі розривки у щоденному 
житті - із фільму. Незмінною правдою є факт, 
що в сьогоднішньому світі фільм - чи на екра
ні кінотеатру, чи телевізії у домашньому затиш
ку, є, безумовно, найсильнішим елементом у т. 
3В. культурному житті та далеко побиває своїм 
впливом та силою театральні вистави чи читан
ня книжок. Саме ця його візуальна сила є рівно
часно найбільш небезпечним чинником, який 
діє на психіку, настрої та поступовання тисячів 
людей, а вже особливо молоді. 

Отож саме такий небезпечний вплив нової 
„моди" - нігілізму знаходять американські 
критики в останніx фільмах та їхньому змісті -
і то у фільмах, які користуються великою попу
лярністю та дістали ряд різних нагород, включ
но з нагородою Оскара. Особливо небезпечна 
виявляється слава і популярність фільму „За
лишаючи ЛасВегас" і xта ̂ сшшрдігш довжег 
ЛЄЗНІ 4epri4Js^QnQAMX Л Ю Д 8 l J l Ш СТОЯТЬ ПІ|ЗЄД^^Ю 
нотеатрами, де можна побачити цей фільм, 
знаючи його зміст, може справді жахатися, 
який від'ємний вплив буде він мати на це нове 
покоління американців, що зі захопленням його 
оглядають. Бо який вплив може мати на молодь 
герой, що заприсягає смертельно впитися, а йо
го приятелька-проститутка, яку ґвалтують, б'ють, 
обіцяє йому ніколи не вимагати від нього, щоб 
перестав пити? 

! такий фільм, як знаємо, дістав дві нагороди 
- фільмових критиків НЮ Й0рку і Л0С АНДЖЄ" 
лесу, а його актор також здобув Оскара! Але 
цей один фільм - це тільки дуже яскравий до
каз, що сьогодні модне та цікавить глядачів. 
Можна назвати ряд інших фільмів кіна чи теле
візії, де героями є циніки, вбивці чи садомазО" 
xісти. Можна покликатися також на популяр
ність О. Джей Сімсона та його процес, чи навіть 
на рисункові „картуни" з макабричними уявни
ми постатями, які ніяк не можуть добре впли
вати на фантазію та нерви малиx дітей. 

Все це разом зливається в одне, що заці
кавлення теперішньої молодої генерації ідуть в 
дуже негативному напрямі, в якому найбільше 
імпонує гедонізм і гнів невідомо на кого і чому. 
Все це іде в парі з ненавистю до чесноти, до 
упорядкованого і цільового життя. 

Відбитку такої настанови до життя можна 
було вже бачити у п'яниx, заболочених „стадаx" 
молодиx людей на останньому зібранні у Вуд-
стаку вліті 1995 року, а підтвердженням можуть 
бути слова героя „Залишаючи Лає Вегас", коли 
він на питання, чому хоче покінчити з життям, 
відповідає, що „не пригадує чому - просто 
знає, що він хоче це зробити". 

Розглядаючи зі всіx сторін нову „моду" нігі
лізму - мимоволі жахаємося, як далеко і на 
скільки буде вона мати вплив на українську мо
лодь - як тут, на американській землі, так і в 
Україні, де кожна нова хвиля з Америки має 
шанс негайно знайти послідовників. У діяспорі 
якось вдається досі втримати нашу молодь 0по
далі к найгірших „мод", але як довго стане на це 
сил і терпеливости у батьків, які так часто ті 
проблеми відсувають з вигоди на останнє міс
це? Добре було б саме тепер, коли знову прий
шов великодній період, застановитися над тими 
проблемами нам дещо поважніше. Питання 
морального впливу і виховання нашої дітвори 
насувається на уста кожної неділі, коли бачимо 
обмаль її у наших церкваx, а ще менше на ко
лись обов'язкових, а тепер, як все інше, добро
вільних реколекціяx. Чи стояння під церквою, а 
не всередині може дати якунебудь моральну 
опору? 

На сьогодні в Україні 
налічують З9 партій, при 
чому нещодавно віцепре-
м'єр-міністер В. Пинзеник 
заповів, що він створить 
ще одну, свою, партію 
правоцентристського на
прямку, тобто сорокову. 
Властиво, якщо врахува
ти, що й так існує ще ор
ганізаційно неформальна 
партія - „партія влади", 
- яка і функціонує як 
справжня владна партія, 
то найновіша партія буде 
41-ою. Так чи інакше, Ук
раїна була і залишається 
багатопартійною країною. 
Притому характерно, що 
найбільша кількість пар
тій є виразно національно~ 
демократичного скеруван
ня. Нічого, отже, дивно
го, що критики україн
ської „мультипартійнос-
ти" вказують звичайно 
якраз на наявність вели
кої кількости націонал-де-
мократичниx формацій, 
як негативне явище, тим 
більше, що всі вони наза-
гал релятивно нечислен
ні, не раз порізнені і, як 
мовив у свій час гетьман 
Мазепа, не завжди разом 
„тягнуть за один г у ж " . 
Коротше кажучи, є „ма
ловпливовими", тобто та
кими, які не становляться 
собою належно дієздатно
го силового фактора, так 
дуже потрібного д л я по
літичної і загальної стабі
лізації в сучасному дер
жавотворчому процесі. 
Така критично-неґативна 
оцінка стосовних політич
них формацій набирає по
декуди доволі емоційних, 
навіть скрайніx форм і пе
реходить у площину не
об'єктивного, нерозбір
ливого недооцінювання і 
огульного, однобічного 
применшування ролі на
ц і о н а л ь н о - д е м о к р а т и 
чного партійного політи
ку му. При чому ця „неґа-
тивістична ковдра'^ крити
ки натягається і розтяга
ється, як правило, із ни
нішньої актуальної дій-
сности „автоматично" і на 
минуле. У висліді постає 
викривлений образ нашо
го партійного світу, який 
не лише створює йому не
властивий, невиважений 
образ, а й приводить до 

ШКІДЛИВИХ ПОЛІТИЧНО ному і зокрема в критич~ 
практичнйx висновків. них моментах, незважа

ючи на ті чи інші „ЩОДЄН-
Наріжні камені ні" протиріччя м іж ними. 

Не раз, наприклад, у 
„пориві" такого загально-
критичного підходи, дехто 
забуває про вирішальну 
ролю цих націонал-демо-
кратичниx сил у станов
ленні наріжних каменів 
державного будівництва 
України, таких як Декля-
рація про державний су
веренітет 16 липня 1990 
року, Акт про державну 
незалежність 24 серпня 
1991 року, прийняття на
ціональної символіки і ат
рибутики взагалі і т. п. Не 
можна теж поминути їх
нього вкладу у випрацю-
вання конституції, що її, 
надіймось, нарешті вже 
приймуть, чи — знову 
вертаючись до недавнього 
минулого, — вагомої ролі 
партій у відомих „круглих 
столаx", організованих у 
свій час Президентом Л. 
Кравчуком, Адже якраз 
Народний Рух України 
(НРУ), Українська Респуб
ліканська Партія (УРП), 
Демократична Партія Ук
раїни (ДемПУ), Партія 
Демократичного Відрод
ження України (ПДВУ), 
разом з Партією Зелених 
(Н3У), Ліберально-Демо-
кратичною Партією Укра
їни (ЛДПУ), Об'єднаною 
С о ц і я л - Д е м о к р а т и ч н о ю 
Партією (ОСДП), Соціял
Демократичною Партією 
України (СДПУ), Христи
янсько" Д е м о к р а т и ч н о ю 
Партією України (XДНУ), 
Всенародним Рухом Ук
раїни (ВРУ), Народною 
Партією (НПУ) і їм подіб
ними — відіграли вирі
шальну ролю у боротьбі 
за утвердження націо
нального суверенітету і 
незалежиости, демокра
тичного плюралізму і СО-
ціяльн6-ек6]Н[6мічн6г6 ла
ду, базованого на ринко
вій системі. 3рештою, ці' 
основні програмові еле
менти сучасної україн
ської державної, націо
нальної політики й були 
тим ідейно-програмовим 
клеєм, який злучував і 
з 'єднував партії в засад
ни4йx питанняx в загаль" 

Потужний ґееератор 

Якраз на початку дер-
жавостановлення в 199О
91 роках, зокрема в часи 
„єдиного" НРУкраїни, на-
ціонально-демократичний 
бльок виявив себе потуж
ним генератором цілісної 
національної політики — 
внутрішньої і зовнішньої. 
Щоправда, в пізнішому 
періоді цей стан, точніше 
„оперативний статус" його 
дещо змінився, в силу 
зросту лівих антинаціо
нальних сил і амбівалент
ної та круто-сумнівної по
літики „партії влади" , 
яка, захопивши владні 
структури, повела курс 
злоxитриx вивертів і ра
зом з лівими антидержав
ними елементами не по
щадили зусиль, щоб влас
ну відповідальність за 
кризову ситуацію, передо
всім в економіці, „пере
класти" на плечі націо-
нал-демократичниx пар
тій, в контексті загально
го наступу на „демокра
тів" і „незалежників". У 
висліді національно-демо-
кратичний бльок перей
шов у своєму функціо
нальному засязі і ціле
спрямуванні із виразно 
ініціятивно-наступальної 
площини у більш дефен-
зивну, скеровану на збере
ження і розбудову доте
пер здобутиx національ
них позицій та на проти
дію і протистояння НОВО-
посиленим імперським, 
проросійським силам, що 
їх речником стали якраз 
ліві формації, такі як Ко
муністична Партія Укра
їни (КI1У) з її „хвостами" 
в стилі Союзу Комуністів 
Украши (СКУ), Партії Ко
муністів (оольіііевйків) 
України (ПК(б)У), Селян
ська Партія Украши (СНУ), 
Громадянський Конгрес 
України (ГКУ) і їм подіб
ні, І тут знову ж не можна 
недооцінювати значення і 
вагомости каціонально-
демократйчнйx партій у 
цьому протистоянні і бо
ротьбі проти імперських 

сил, що за ними стояла і 
стоїть шовіністична Росія. 
Якраз національно-демо
кратичний бльок був і є 
тим головним силовим 
заборолом — бар'єром на 
„інтеграційних шляхах" , 
форсованих Москвою, які 
могли б довести до нового 
Переяслава, нинішнього 
„білоруського" чи „казах
ського" варіянту. 29-ГО 
березня ц. р. Білорусь, 
Казахстан і Киргизстан 
підписали з Російською 
Федерацією відомий еко
номічний і політичний до
говір, а 2-го квітня Лука
шенко і Єльцин підписали 
окремий договір. У світлі 
цих подій, виразніше і ва
гоміше, ніж дотепер, про
яснюється становище на-
ціонально-демократичниx 
партій ще на „круглому 
столі" з питань Статуту 
СНД, які тоді твердо під
тримали Президента Кра
вчука в його незалеж-
ницькій антиімперській 
політиці, включно з тими 
середовищами, які в за
гальному були у гострій 
опозиції до президента. ° 

Треба теж належно 
оцінювати й сьогоднішню 
підтримку з боку цих пар
тій суверенної зовнішньої 
політики Президента Куч
ми, що її він так дуже по
требує. Бо крім їхньої та
кої чи іншої кількісної ве
личини, в силу своїx прог
рамових заложень і ак
тивної діяльности, ці пар
тії значною мірою впли
вають і на самого Прези
дента та його Уряд і на 
„партію влади", безпосе
редньо і посередньо, гаму
ючи негативні антинаціо
нальні потягнення і під
казуючи та „підганяючи" 
і посилюючи позитивні, 
державницькі. 

Потрібне об 'єднання 

Цим ми не хочемо 
сказати, що цей вплив є 
таким сильним, яким во
но повинно б бути, або що 
все гаразд з нашим пар
тійним політикумом. І 
справа тут не в самій ве
ликій кількості партій, 
хоч, дійсно, краще було б, 

(Закінчення на стор. З) 

Галина Кошарич 
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...Автори книжок і видавництва, які бажають, щоб про їхні 
книжкові видання були в щоденнику поміщені бібліогра
фічні нотатки, вістки і\ огляди, повинні прислати до редакції 
„Свободи"раюм з двома примірниками даного твору також 
і адресу, де таку публікацію можна набути, та її ціну. 

У приміщенні Українського Канадського Архіву і 
Музею в Едмонтоні, Алта., 1-4-го березня відбулася 
цікава виставка талановитого покоління Саєнків, Це 
вже 75-та, ювілейна виставка, організована Софією Скрип
ник. 

Патріотично-національний стиль нашого минулого, 
який у 20-их роках 3формувався під назвою монумен~ 
талізм, має гідних послідовників цієї течії. Iскрою роз
витку цього напряму ініціятор Михайло Бойчук плекав 
ідею створення специфічного стилю, вживаючи дже
рела, стародавнього і сучасного народного мистецтва, 
побуту і культури, але основу творило візантійське іко-
нописання та ранній ренесанс XV століття, головно 
Джіото. 

Рівночасно не тільки українці прямували до заглиб
лення в минуле свого народу, але й інші народи, як ме-
xіканець Дієґо Рівера та еспанець Пікассо в своєму при
мітивізмі. Факт, що М. Бойчук з дружиною були роз
стріляні, однодумці переслідувані, а твори їх знищені, 
підкреслює важливість цього руху в історії нашого на
роду і українського мистецтва. 

Постать Олександра Саєнка відома в Україні, тим 
більше, що його життя тривало від 1899 до 1985 року. 
Виконував монументальні панно технікою інкрустації 
соломою, гобелени, вибійки, кераміку, живописну гра
фіку. Брав участь у мистецькому оформленні числен
них громадських споруд. 

Формування мистецької душі в розумінні напряму 
і змісту, утвердилося в Академії Мистецтва в Києві, де 
професорами були визначні особи - Михайло Бойчук 
і Василь Кричевський, які наполегливо досліджували 
народне мистецтво і його культуру. Василь Кричев
ський окреслював свого учня такими словами: „Най
більше цікавився народною творчістю, яка впливала на 
всі його праці, вони носять виразні ознаки характеру 
українського народного мистецтва, але без чистого ет
нографізму.. ." 

На виставці було п'ять його праць. Найкращі з них, 
які кидалися у вічі, - це „Жниця" , „Кози під дере
вом", де драматичне тло, частинно вільне, відбивало зо
лоті широкі смуги соломи, вкладеної в силюету жінки 
з серпом, яка жне пшеницю, або форми золотиx кіз під 
деревом, густими, суцільними площинами соломи. Ін
крустація „Вітряк" на синьому тлі, де золота централь
на маса млина оточена „елементами села": гуси, вівці, 
сніп, тополя, гуцули і т. д. 

Інкрустація соломою вже була відома при кінці 
XVIIІ — на початку XІX століття в малиx коробочкаx, 
мисникаx в Західній Україні. На Чернігівщині великі 
панно, опрацьовані мозаїчним набором соломи, були 
введені Олександром Саєнком. Інкрустація соломою — 

Під час виставки (зліва): Ніна Саєнко, Леся Майда~ 
нець, Галина Кошарич і Софія Скрипник, 

це своєрідний коляж. Потяг до народного виробу ін
крустації соломою та спрощення форм теми підляга
ють ідеї монументалізму. 

В пам'ять народного художника Олександра Саєнка 
створюється Меморіяльний Музей в його садибі у Бор
3ні Чернігівської об ласти. 

Золото - символ тепла, багатства, сяйва, втілю
ється в тонкі соломки, які надають творам Саєнків 
теплоти відображення, багатства ідей та виразу сяйва. 
Тож і не дивно, що і донька, Ніна Саєнко, маючи „гени" 
мистецтва батька, захоплюється також такими якостя
ми і продовжує цю техніку зі своїми, притаманними їй 
властивостями. 

Праці Ніни Саєнко — це килими, гобелени, декора
тивні панно. Про себе вона каже: „Я жила в атмосфері 
високодуxовного творчого інтелекту, національного спря
мування, глибокого розуміння народної культури". 

Наставлення мисткині до своєї творчости — це спо
лучення переливу барв соломи (вживає солому з пше
ниці, ячменю, жита), ритмікою і симетрією, де уява, 
фантазія і реалізм творять цілість. Подає часом і фар
бовану солому. Тла відрізняються від батькових свої
ми, іншими кольорами: сині, зелені, червоні і т. д. Ап
лікація соломи, на відміну, є більш тонка, делікатніша, 
візерункова. Вкладає квадратики, трикутники, ромби, 
тонкі соломки. Це бачимо в „Дереві життя", де симет
рія творить асиметрію будови гіллястого дерева. Ін
крустація „Тече вода з-під явора" уподібнюється до праць 

(Закінчення на стор. З) 

Мирослав Прокоп 

Ще про спогади Є. Стаxіва 
„Свобода" вже інфор

мувала, що в Україні поя
вилася і там, а також в ді
яспорі поширюється кни
ж к а спогадів Євгена Ста-
xіва „Крізь тюрми, під
пілля й кордони". Це жи
во написана і цікава пра
ця, яка у своїx окремих 
частинаx може стати вар
тісним надбанням україн
ської мемуаристики, зо
крема там, де автор роз
повідає про організовану 
визвольну боротьбу під
п ілля ОУН під час ні
мецької окупації України, 
в якій він брав активну 
участь, а також у заходах 
того ж підпілля інформ
увати демократичний світ 
про нашу боротьбу проти 
німецьких і большевиць-
киx окупантів. 

На ж а л ь , слабістю 
спогадів Є. Стаxіва є те, 
що в них чимало неправ
дивих інформацій, суб'єк
тивних тверджень і - що 
найпоганіше - необгрун
тованих обвинувачень проти 
окремих груп і діячів. А що 
тематика книжки дуже 
серйозна, бож йдеться про 
нашу найновішу історію, 
на неї можуть посилатися 
дослідники тієї доби, то й 
такі сторінки книжки ви
магають окремої уваги. 
Це важливе ще й тому, що 
автор обіцяє читачам го
ворити тільки правду. 

А в той же час, напри
клад, на 263 сторінці спо
гадів Є. Стаxіва читаємо 
таке: 

„В 1952-1954 роках в 
Америці точилася най
більше непримиренна іде
ологічна боротьба. Тоді, 
як я вже розповідав, було 
організовано 'Пролог' на 
чолі з Лебедем, а заступ
ником його був Мирослав 
Прокоп. Я в той час був в 
опозиції до політики Ле
бедя, вважаючи, що до
мовленість м і ж ним і 
американськими чинни
ками - проти засад укра
їнської визвольної бо
ротьби, що то вислужу
вання перед чужою ІМ-
періялістичною країною". 

В чому була справа? 
Автор сам дає пояснення 
на 260 сторінці: 

„1951 року почалася 
співпраця м іж 3П УГВР і 
американськими держав
ними чинниками — вже 
була 'холодна війна', й 
американці вважали, що 
треба допомагати діям 
УТIА. Тоді Микола Лебедь, 
Іван Гриньоx і Юрій Лопа-
тинський одержали від 
американської держави 
фінансову допомогу. В 
Ню Йорку Лебедь орга
нізував видавництво 'Про
лог', а в Мюнхені почав ви
ходити тижневик 'Сучас
на Україна', головним ре
дактором якого був Во
лодимир Стаxів". 

Після того як Є. Ста-
xів подарував мені при
мірник своєї книжки з 
присвятою „в пам'ять 60 
років співпраці", я, озна
йомившись з нею, звернув 
йому увагу усно і на пись
мі, що обвинувачування, 
які він кинув на адресу за
сновників і діячів „Про
л о г у " та Закордонного 
Представництва УГВР, 
себто діяння „проти засад 
української визвольної 
боротьби" і „вислужуван
ня перед чужою імпері-
ялістичною країною" є 
позбавлені всяких під
став. Я висловив свій рі
шучий протест проти та
ких писань і вказав, що 
такі наклепи - це відома 
зброя, якою московські 
комуністи воюють проти 
3П УГВР і „Прологу", як 
і загалом проти всіx ін
ших організацій та уста
нов діяспори, і що тому не 
личить українській люди
ні копіювати такі брехні 
ворога. 

Справа в тому, що у 
1944 році Президія УГВР, 
Провід ОУН і Головне Ко
мандування УПА вислали 
з України на Захід о. Івана 
Гриньоxа, Миколу Лебедя 
та інших учасників органі
зованого українського 
підпільного і повстансько
го руху в Україні, згодом 

ще Юрія Лопатинського, і 
доручили їм поширювати 
інформації про нього се
ред демократичних сус
пільств і урядів та стара
тися здобути ляя нього 
моральну і політичну до
помогу. Таким чином, за
ходи в цьому напрямі бу
ли виконуванням дору
чень з батьківшцни, а одер
жана від американських 
державних чинників допо
мога посилювала можли
вості 3П УГВР і „Проло
гу" виконувати ті дору
чення і розбудовувати 
свою діяльність. При то
му, що найважливіше, ця 
допомога ні в чому не по
рушувала політичної не-
залежности українських 
партнерів, так що вони 
могли вести і вели свою 
працю згідно з плятфор-
мою УГВР, що була схва
лена на Великому Зборі 
УГВР в липні 1944 року, в 
якій сказано, що „УГВР 
твориться на принципі 
повної політичної неза
лежиости своїx прагнень 
від впливів сторонніx сил 
і чинників". 

Свідченням цього є, 
м і ж іншим, характер і 
зміст праці Видавництва 
„Пролог" і „Сучасність", 
які за десятиліття зуміли 
об'єднати довкола себе 
широкий гурт провідних 
діячів української культу
ри, опублікувати коло 
двох сотень книжок і 
праць з ділянок україн
ської літератури, мистец
тва, суспільно-політичної 
думки, економіки, які 
знайши признання в куль
турних колаx діяспори і 
України. Вони також вида
вали місячник „Сучас
ність", який став надбан
ням ширших КІ.П україн
ської громадськости і 
який у свій час редагува
ли Іван Кошелівець, Бог-
д t o Кравців, Юрій Шеве-
льов. Від червня 1984 ро
ку до кінця 1991 року ре
дактором „Сучасности" 
був Тарас Гунчак, а від 
січня 1992 року її реда
гують Т. Гунчак та Іван 
Дзюба. 

Видання „Прологу" і 
„Сучасности" поширюва
лися різними шляхами та
кож в Україні в часі її по
неволення, що, з природи 
речі, хвилювало кремлів
ських володарів. Тому во
ни вели проти них постійні 
кампанії брехні і очорню-
вання, обвинувачували в 
намаганні „підривати єд
ність радянських наро
дів" , у „вислужуванні 
американським імперія-
лістам" тощо. Коли ж Є. 
Стаxів тепер пише у своїй 
книжці, що у 1950-их ро
ках він уважав, що Ле
бедь, отже і „Пролог", 
який він очолював, та за
галом 3П УГВР „вислу
жувалися чужій ІМПЄрІЯ" 
лістичній країні", то - як 
я вже казав — він тільки 
повторював стандартні 
наклепи і провокації мос
ковських комуністів. Він 
повинен бути цього свідо
мий. 

Це вражаючо дивне, 
коли пригадати, що Є. 
Стаxів впродовж довгих 
років співрацював з „Про
логом", був членом 3П 
УГВР і не висував таких 
обвинувачень на їх адресу. 
Не менш дивне й те, що 
авторові книжки „Крізь 
тюрми, підпілля й кордо
ни" було відомо тоді, ко
ли він її писав, що КИНЄ-
ниx ним обвинувачень не 
зможуть заперечити ті, 
xто, як він інформує, одер
жував допомогу, отже, о. 
І. Гриньоx і Ю. ЛопатиН" 
ський, бо їх в живиx нема, 
а М. Лебедь також не мо
же цього зробити, бо не
здужає. 

Треба ще пригадати, 
що на початку 1950-их ро
ків і згодом Америка фі 
нансово підтримувала по
літичні кола еміграції по
неволених Москвою наро
дів, а вони використову
вали цю допомогу для то
го, щоб різними засобами 
і шляхами посилювати 

(Закінчення на стор. З) 
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Б0ОН... 
3І стор. 1) 

поодинокі аспекти голов
ної теми конференції. Від 
імені уряду Ливану кон
ференцію привітає Мар-
ван Гамадег, міністер здо
ров'я, та поінформує про 
стан екології і її впливу на 
здоров'я населення Лива
ну. 

Значіння конференції 
важне в тому, що вине
сення теми Чорнобиля на 
міжнародний форум 0ОН 
причиниться до загост
рення уваги міжнародної 
спільноти до потреби збі
льшеної допомоги Україні 
для злагіднення і змен
шення „довготривалих 
наслідків нуклеарної ек-
спльозії і радіоактивної 
xмари, від якої потерпіло 
населення України, Біло
русі і Російської Федера
ції. Потрібна є дальша 
всестороння допомога — 
гуманітарна, медична, 
технологічна - добро
зичливих держав, аґенцій 
0ОН і Недержавних ор
ганізацій (НДЖО), а та
кож збільшення вплат до 
Фонду Чорнобиля в ООН, 
який вичерпується. 

Конференція склада
ється із двох сесій в ЧЄТ-

Лідер. 
(Закінчення зі стор. 1) 

ки президент Д. Дудаєв 
назвав „зрадою батьків
щини з боку московських 
маріонеток в деяких че-
ченсьиx адміністраціяx". 

У вівторок, 2-го квіт
ня, генерал Сєрґєй Мака
ров, військовий представ
ник російського президен" 

вер, 25-ГО квітня - вран
ці від год. 10-ої до 1-ої та 
пополудневої від год. 3-0Ї 
до 6-ої по полудні; в п'ят
ницю, 26-ГО квітня, буде 
лиш рання сесія від год. 
10-ої до 1-ої, з полуден
ками в обидва дні в їда
льні делегатів. Вступ на 
конференцію вільний, але 
треба вчас зареєструва
тися (до 10-го квітня), 
щоб дістати перепустку 
вступу (до відібрання при 
головному вході при „Ін
формації"). Оплата за по
луденки по 55 дол. від 
особи. 

Конференцію помагає 
організувати відділ 
НДЖО при Департаменті 
публічної інформації 
0ОН і НДЖО Комітет 
для справ роззброєння, а 
сесіями проводить прези
дія в складі: д-р Xристина 
Дур6ак, голова, і співго-
лови: д-р Бернард Ґолд-
стін і Фарук Мавляві. 

Зголошення і чеки слід 
пересилати поштою або 
факсом на таку адресу: 
Wor1d Information Transfer, 
Inc., 444 Park Ave. Sui

te 1202, New York, N. Y. 
10022; tel.: (212) 686 1996, 
fax: (212) 686 2172; E-Mail: 
w i t @ i g c . a p c . o r g 
Web Page: http: //www. 
icmp. lviv.ua/wit 

та, віцепрем'єр промоС" 
ковського чеченського 
уряду Юнаді Усамов і чи
новники деяких місцевих 
адміністрацій підписали 
„договір про мир і згоду". 

Чого вартий підписаний 
договір, яскраво засвід
чує та обставина, що у той 
самий день, вівторок, ро
сійські війська жорстоко 
обстріляли ракетами че
ченське село Салажі. 

ПОВІДОМЛЯЄМ0 
що в УПЦеркві 0В. Покрови будуть відправлені 

СЛУЖБИ БОЖІ: 
четвер 11-го квітня о год. 7-ій вен. 
п'ятниця 12-го квітня о год. 7-ій вен. 
субота 13-го квітня о год. 11:З0 веч. 
Сердечно просимо всіx зацікавлених взяти участь 
та помолитися до Всевишнього разом з нами. 

3а Управу: 
ІВАН БIЛОБРОН 
(201)472-7654 

КОМІТЕТ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО НЮ ДЖЕРЗІ 

- запрошує вас на -~ 

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНЦЕРТ f, 
за творами 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ІВАНА ФРАНКА 
ВИКОНАВЕЦЬ: 

СВЯТОСЛАВ МАКСИМЧУК, 
заслужений артист України, актор Львівського 
театру їм. МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ. 

Після концерту відбудеться 
„ТВОРЧА ДИСКУСІЯ", в якій участь візьме також 

НАДІЯ СВІТЛИ4НА 
Концерт відбудеться В 

неділю 5-го травня 1996 р. о год. 12-ій по пол. ^ 
зараз по відправі Служ6и Божої в 
залі української католицької церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці 
86 Livingston Ave., New Brunswick, N. J. 

Ласкаво просимо взяти численну участь 

МАЄМО НА СКЛАДI НОВУ КНИЖКУ 

„ДВАНАДЦЯТЬ ЛЬВІВСЬКИХ 
ОПОВІДАНЬ" 

IЛАРIОНА ЧОЛГАНА 

Редактор МИКОЛА РЯБЧУК 
Художнє оформлення: АНАТОЛІЙ ЗАЯЦЬ 

Додаток до журналу „Сучасність", 1993, грудень, ч. 12 (392) 

Видання Української Всесвітньої Координаційної Ради та Рес
публіканської асоціяції українознавців, Київ 1993, набрано на 
комп'ютерному комплексі „Сучасности", стор. 107. Ціна 8.00 дол. 

Як пише в своїй післямові на кінці книжки Микола Ря6чук „це сум

на, але мудра і мужня книга... без кількох новел із цієї книги я 6 не 

міг уявити собі жадної антології українськї прози XX століття". 

Можна набути у книгарні Свободи. 

стейту Ню Джерзі зобов'язані долучити до ціни 
б% продажного податку. 

ПРИГОЛОМШЕНІ НАМІРОМ організованого робіт
ничого профспілкового руху вкласти у передвиборчу 
кампанію видати більше як будь-коли досі грошей на 
передвиборчу кампанію, республіканці вдарили на спо
лох. Вони внесли зажалення до Федеральної виборчої 
комісії, що таке потягнення зі сторони робітничого ру
ху є незаконним. Керівників республіканських передви
борчих комітетів найбільше турбує те, що ці додаткові 
фонди підуть на допомогу демократичним кандидатам 
в округах, де республіканці виграли тому два роки 7З 
місць до Конгресу ЗСА. 

Ще про... 
(Закінчення зі стор. 2) 

Прагнення їхніx народів до 
свободи і незалежности. 
Продуктами цієї праці бу
ли, між іншим, численні 
публікації тиx народів, от
же поляків, чехів, слова
ків, мадярів, а передусім 
російських емігрантів. Не
має сумніву, що така ді
яльність скріплювала 
природні рухи до свободи і 
відосередні тенденції 
внутрі совєтської імперії, 
які остаточно привели до 
її розвалу, в цю катего
рію треба врахувати та
кож діяльність „Проло
гу" і „Сучасности" та ін
ших українських органі
зацій і установ. Проте не
відомо, щоб серед емігра
цій неросійських народів 
xтонебудь з їхніx земля
ків їх обвинувачував у 
„вислужуванні чужій ім-
періялістичній державі". 
Схоже, що політична 
культура в них інша, а 
мабуть, і особиста. 

Беручи до уваги все 
вищесказане, я радив, щоб 
автор книжки „Крізь тюр
ми, підпілля й кордони" 
публічно спростував зга
дані безпідставні обвину
вачення і вибачився перед 
тими, на чию адресу він їх 
спрямував, і перед чита
чами його книжки. 

Після довгих заходів, 
5-го лютого 1996 року Є. 
Стаxів вислав листа до 
Президії Середовища УГ-
ВР і той текст є надруко
ваний в „Листку інформа
ції" Середовища УГВР, що 

призначений тільки для 
його членів. Там він каже, 
що, мовляв, крити-ка є 
потрібна в демокра
тичному суспільстві, що 
ясне, а далі пише: „В кни
зі 'Крізь тюрми, підпілля 
й кордони' є пару нефор-
тунниx висловів і зворо
тів, і тому вважаю, що 
потрібно їх виправити... я 
стверджую, що слово 'ви
служування' було вжите 
не на місці і я вибачаюся 
за цей нефортунний вислів". 

Але, даючи це з'ясу
вання на сторінкаx органі
заційного бюлетеня „Лис
ток інформації" Середо
вища УГВР, Є. Стаxів від
мовився дати свою заяву 
до преси, значить, для 
публічного відома. В та
ких умоваx читачі його 
споминів можуть далі 
сприймати за правду -
неправду, що написана в 
його книжці. 

І в кінці, у цій статті 
про книжку Є. Стаxіва не 
йдеться про розбіжності 
між двома учасниками 
організованого україн
ського визвольного руху, 
та ще й того ж середови
ща. Це не є справа ані пер
сональна, ані однієї тільки 
групи, бо автор кидає об
винувачення також на ін
ші групи та інших діячів. 
Тут йдеться про принципи 
загальнонаціонального 
значення, про зберігання 
добрих обичаїв у громаді і 
викинення поганих, про 
пошану до друкованого 
слова, про пошанування 
правди в писанняx причин
ків до історії рідного на
роду. 

ТяіліЯіжжовьит^е^^^ 
(Закінчення зі стор. 2) 

батька, з більш вільним тлом і густими масами соло
мок, які переливаються між собою декоративним сяй
вом. Не можна не подивляти килимів, як, наприклад, 
„Біла симфонія", „Квітковий" і т. д. Чудові стилізовані 
рослинні мотиви, квіти додають їм СВІЖОСТИ і НІЖ-
ности. Головна відмінність — це неповторність, фанта
зія. Не дивно, що Ніна Саєнко „шукає добро і красу, іде 
назустріч їм і творить їх своїми руками". 

Духова нитка родинної мистецької творчости потяг
нулася і обвинула і внучку Лесю Майданець. Леся за
кінчила Львівський Державний Інститут Прикладного 
та Декоративного Мистецтва і має диплом магістра 
мистецтва. Своїм впливом і наукою в житті Лесі віді
грали ролю такі особи як Марія Приймаченко, Ганна 
Собачко-Шостак, Надія Бабенко. її захоплення — ткац
тво, розписи на тканинаx, гобелени, розмальовання 
панно. Значна кількість картин Лесі була виконана тех
нікою батік на шовку. Леся перейнята думкою діда, що 
колір відіграє більшу ролю, ніж рисунок. Більшість її 
творів відходять від монументалізму. Яскраві барви 
окреслені сильно. Лінію рисунка часто переважають 
абстрактні форми кольорів і їх комбінації. Цікаві т. зв. 
писанкові праці. Частина писанки, як півовал яйця пере
плітається зі всякими кольоровими формами, де мож
на бачити ідею реалізму, але в модерній фантазії тепе
рішнього часу. В творі ,,Заметіль" рух кольору перехо
дить у форму дерева, яке заодно - заметіль і зігнуте 
дерево. Батік — розпис „Золоті ворота" є злегка зміне
ний проект з картини, виставленої в концертовій залі 
„Золоті ворота" в Києві. Рисунок церков Руси, птах на 
просторі неба, який відбивається у воді Дніпра, тут ба
читься певний примітивізм монументалізму. Гобелени 
„Прийдешнє", „Лев", „Озеро" — цікаві як витвори фан
тазії. Останній нагадує своїми водяними ліліями і круг
лими листками натяк на Клода Моне. 

Твори всіx трьох поколінь — цікаві, незвичайні, ма
ють своєрідну теплоту. Тому цю розповідь я хочу за
кінчити словами Ніни: „Я мрію про те, щоб мої твори 
несли добро, щирість і злагоду в оселю, де знайдуть 
свій притулок". 

МВФ вивчає... 
(Закінчення зі стор. 1) 

торів МВФ. Підтримка 
меморандуму Міжнарод
ним валютним фондом 
означатиме відновлення 
для України резервного 
кредиту „стенд-бай", зага
льна сума якого на 1996 
рік передбачається близь
ко 900 млн. дол. 

Згідно зі сказаним у 
меморандумі, ключови
ми цілями економічної 
політики уряду України у 
1996 році є зменшення 
рівня інфляції на кінець 
року до 1-2 відсотків що
місяця, обмеження падін
ня виробництва. Рівень 

дефіциту бюджету перед
бачено використання не 
більше як 107 трильйонів 
карбованців „чистих" 
кредитів Національного 
Банку України для Уряду. 
У меморандумі декляру-
ється пришвидшення 
структурної реформи, 
особливо у сфераx прива
тизації, паливно-енерге
тичного комплексу та 
банківському секторі і 
проведення земельної ре
форми. Зусилля Уряду 
будуть підкріплені ефек
тивнішим соціяльним за
безпеченням. 

3а об^єктивний... 
(Закінчення зі стор. 2) 

щоб їх кількість зменши
лася... в тому відношенні 
треба вітати, наприклад, 
нещодавно посталу На-
родно-Демократичну Пар
тію (НДП), що в ній 
об'єдналися „Нова Укра
їна", Трудовий Конгрес 
України (ТКУ), частина 
„Нової хвилі", чи бльок 
„Міст", до якого ввійшли 
ДемПу, СНУ, Партія Зе
лених України і Партія 
Праці. Об'єднання партій, 
зокрема тиx, які не різ
няться, або майже не різ
няться, програмово, не 
тільки побажане, а й по
трібне. І шкода, напри
клад, що у свій час не 
об'єдналися УРП і Дем-
ПУ, хоч вже були зробле
ні деякі практичні кроки в 
цьому напрямку. Одне 
слово, потрібні і об'єднан

ня і бльокування партій та 
організацій, а принай-мні 
координація і синхро
нізація спільних дій. Але в 
парі з бльокуванням і 
генеральним домовлен-
иям у противагу скрайнім 
лівим і проросійським 
формаціям, потрібно, 
щоб національно-демо-
кратичні партії „пішли в 
народ", закорінили себе в 
ньому і скріпили себе ор
ганізаційно. Тоді вони 
зможуть виявитись на
лежно не тільки у вибо
рах, а й зуміють стати 
ініціятором і генератором 
цілісного національного 
політикуму з позиції вла
ди та зможуть цілком 
взяти на себе ролю сило
вого інструмента демо
кратичного процесу, який 
може функціонувати як-
слід лише при наявності і 
дії сильних національних 
політичних партій і бльо-
ків. 

s[^^ /Cw^s 
'ПАгп8гіс7П O.WNDS 

16-го КВІТНЯ д.р. минає 
П Е Р Ш А БОЛЮЧА РІЧНИЦЯ, 

коли з волї Всевишнього закінчив свій життєвий 
шлях наш найдорожчий і невіджалуваний 
ЧОЛОВІК, ТАТО, Д ІД0 , ШВАҐЕР і ВУЙКО 

св. п. 
д-р мед. 

ДМИТРО КОСТРУБЯК 
заупокійні св. Літургії будуть в дей день відправлені: 

З церкві св. Мтxв[іпа в Балтиморі, Мд.; 
в катедрі св. Юра у Львові, Україна; 
в українській католиц,ькій церкві в Люрді, 

Франція; 
в церкві св. Йосафата в Коломиї, Україна; 
в соборі св. Софії в Римі, Італія. 

Просимо згадати покійного у своїx молитваx: 
дружина - ДАРIЯ 
син -~ РОМАН з родиною 
швагри - ЛIДА і АНДРІЙ ЛЕМІШКИ 
сестрінок - ІГОР ЛЕМІШКА 

^ f 
З великим смутком повідомляємо, що 4-го квітня 1996 р. 

відійшла у вічність в Ню Йорку на 92-му році життя одна з 
провідних постатей сучасної українскої літератури 

бл. п. 

ГУМЕННА 
ПАНАХИДА - п'ятниця 5-го квітня 1998 р. в похоронному 

заведенні П. Яреми в Ню Йорку. 
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ - субота 6-го квітня з церкви-

пам'ятника св. АвдрIя Первозванного на місцевий цвинтар 
в С. Бавид Бруку, Н. Дж. 

Рідним, друзям та читачам висловлюємо глибокі співчуття. 

ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ „СЛОВО" 

4-го квітня 1996 р. в Ню Йорку, проживши 92 роки 
сповненого творчої наснаги життя, нагло 

померла письменниця 

бл. п. 
ДОКIЯ ГУМЕННА 

учасниця літературних процесів 20-их років, жертва 
репресій проти українських письменників у 30-йx, автор 
понад двадцяти книжок прози, член-кореспондент УВАН. 

Xай легкою буде їй земля! 

УПРАВА УВАН 

ЗАБОРОНЕНА У НІМЕЧЧИНІ Курдська робітнича 
партія погрожує вбити німецького міністра закордон
них справ Клявса Кінкеля. Про це повідомив сам ке
рівник ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО департаменту країни в ін
терв'ю ДЛЯ боннської газети „Експресе". „Приxильни 
ки КРП плянують знищити мене і я вважаю ці погрози 
небезпідставними",- сказав К. Кінкель. Газета при 
цьому додає, що подібні погрози надійшли також на ад
ресу канцлера Гельмута Коля. Нову хвилю тероризму 
пообіцяв започаткувати в Німеччині лідер Курдської 
робітничої партії Абдуллаx Аджалян. В інтерв'ю для 
газети „Цайт" він запевнив: „Якщо буде треба, ми пош
лемо бойовиків-самогубців, тисячі їх готові до вико
нання бойових операцій в Німеччині". А. Аджалян вис
ловився в тому сенсі, що Німеччину чекає страшна ка
ра, якщо вона продовжуватиме видавати курдів Туреч
чині, яка жорстоко переслідує курдський національно
визвольний рух. 

у 37-му РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

6л. п. 
ОЛЬГИ ШУСТ 

яка відійшла у вічність 9-го квітня 1959 р. 
відправиться заупокійна 
СЛУЖБА БОЖА 

у вівторок 9-го квітня 1996 р. о год. 7:00 рано 
В церкві св. Юра в Ню Йорку. 

Про молитви просить 
син ~ ВАСИЛЬ ШУСТ 

У великому горі сповіщаю приятелів та знайомих, що 5-го 
квітня, скінчивши 80 років життя несподівано відійшов у 
вічність наш найдорожчий чоловік, батько, дідо і швагер 

6л. п. 
ЮРІЙ КУЗЬМИ4 

народжений 4-го квітня 1916 р. на Волині. 

ПАНАХИДА відбулася в неділю 7-го квітня о год. 5-ій по 
пол. в похоронному заведенні L. Kearns, Woodhaven Blvd, N.Y. 

ПОХОРОННІ відправи 8-го квітня о год. 10-ій ранку в Катед
рі св. Тройці в Ню Йорку. 

О год. 12-ій. Панахида в церкві-пам'ятнику в С. Бавнд Бру
ку, Н. Дж. 

Тіло поховане на цвинтарі св. Андрія Первозванного. 

У безмежному смутку: 
дружина - В А Л Е Н Т И Н А 
син - ЮРІЙ з дружиною КСЕНЕЮ 
донька - ЯРОСЛАВА з чоловіком 

МАРКОМ СИДОРАКОМ 
внуки - ЮРІЙ, ЛАРИСА, ДАНИЛО і 

ДАРЦЯ 
швагриня - ТЕТЯНА ДЗIВАК 
свати - ЗЕНОВIЯ СИДОРАК 

- МАРТА ЦИМБАЛІСТА 

З глибоким смутком ділимося сумною вісткою, що в 
середу 3-го квітня 1996 р. упокоїлася в Бозі наша 

найдорожча МАМА, БАБЦЯ і СЕСТРА 

6я. п. 
КАТЕРИНА МАРКІВ 

З дому 0X0ТА 
народжена 11-го листопада 1911 року в місті 

Радеxів в ЗахідIній Україні. 

ПАНАХИДА в понеділок 8-го квітня в похоронному 
заведенні Насевича при Тейбор Ровд, а похоронна св. Літур
гія буде відправлена у вівторок 9-го квітня в церкві Xриста 
Царя о год. 11-ій рано, а відтак тіло покійної буде перевезе
не на цвинтар св. Марії на Факс Чейсі, Па. 

Покійна залишила у глибокому смутку: 

сина - ЕВГЕНА з дружиною ЛIДОЮ 
внуків - XРИСТЮ І ГЕНЮ 
сестри - ЗОНЮ і СТЕФУ в Україні та 

- ІВАНКУ з мужем ЯРОСЛАВОМ і 
сином ТАРАСОМ з дружиною 
ЛЕСЕЮ і донечкою ВІРОЮ 

сватів -ОЛЬГУ і ВОЛОДИМИРА ТЕРЛЕЦЬКИX 
здонеюСТЕФАНIЄЮ 

та ближчу і дальшу родину в Україні. 

ПОДЯКА 
з Божої Волі 14-го лютого 1996 р. відійшов у вічність на 72-му році життя 

наш найдорожчий МУЖ, БАТЬКО і ДІДУСЬ 

бл. п. 
ОЛЕКСАНДЕР КУЧКУДА 

народжений 1-го квітня 1923 р. в Поморянах, Україна. 

Похоронено покійного дня 17-го лютого 1996 р. на кладо
вищі у Веніс, Фла. 

Цією дорогою складаємо найсердечнішу подяку всім, що 
брали участь у похоронних відправаx і своїми молитвами 
просили Всевишнього про спокій душі покійного, а нашим 
серцям принесли розраду у важкому нашому горі. 

Глибоко вдячні за похоронні відправи, митр, д-рові Іва
нові Тилявському та Всечеснішому о. Володимирові Воло-
щукові. 

Щира подяка д-рові Володимирові Королеві за чудовий 
спів, „Отче наш" і „Чуєш 6рате мій", під час Служби Божої 
і на цвинтарі під час похоронних відправ. 

Щиро дякуємо д~рові Олександрові Соколишинові за пе
реведення тризни та 40-го дня. 

Сердечна подяка всім тим, що замість квітів на свіжу 
могилу бл. п. Олександра Кучкуди, зложили даток на Наці
ональний Отмпшськшш Комітет України, на підтримку на
шим змагунам на ОлімпіадI в Атланті, Дж. 

НА ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ зложили: 

П.П., д-р Роман Сосенко ~- 200 дол., Соня Кучкуда - 10О 
дол., Олег Склепкович - 10О, Б. С. Катамай - 50, Мирон 
Грамяк - SO, М.Л. Кобрин - 50, Д.У. Пилипець - 50, В. К. 
Познаx!вський - З0, д р С. В. Ястремські - З 0 , П.М. Міцеллі 
- 50, X. Л. Бурч - 50, Н.X. Сосенко-Поритко - 50, д-р О. і д-р 
М. Сосенко - 50, Ю. О. Сосенко - - 10О, Р. Сосенко - 50, А. 
Заяць -~ З0, С. К. Качмарські^й ~ 25, Н. Мандрусяк - 25, Я. 
І. Костишин - 20, Т. А. Коверко ~ 20, О. Мельничик - 20, М. 
С. Павлїчко - 20, М. І. Яремко - - 20, Р. Iваницький - 20, М. 
Микитчак - 20, Е. А Кравчук - 20, Е. Xреців - 20, д-р О. 
Соколишин - 15, Ю. Костишин ~ 10, М. Бара6аш -~ 10, П. 

Королишин ~- 10, О Назаренко -~ 10, Л. Штайнберг -~ 10, К. 
Тащук - 10, М. Камад - 10, І. А. Лобів - 10, В. Бущак - 10, 
С. Коцелко - 10, В. Панчишин ~ 10, В. О. Тимочко - 10, 
Микола Макарик - 10, В. Тисовський - 7 , О. Папроцька -
5, А. Ґой - 5, д-р Б. О. Ткачук - 25, В. І. Непіп - 10, С. К. Двояк 
- 2 0 
Разом 1,487 дол. 

НА РОЗМАЛЮВАННЯ СОБОРУ ВXОДА В XРАМ ПРЕСВЯТОЇ 
БОГОРОДИЦІ В НОРТ ПОРТI, Фла. 

К. І. Григорович - 10О дол., д-р А. І. Григорович - 10О, О. Л. 
Черниченко ~10О, Н. Р. Максимович - 10О. 

НА СЛУЖБИ БОЖІ ПОЖЕРТВУВАЛИ: 

К. І. Григорович, 17 Відділ Союзу Українок в Маямі, Сест-
рицтво Вxода в Xрам Пресвятої Богородиці в Норт Порт -
Фла., Б. С. Катамай, О. Склепкович, М. Г. Тиньо, Ф. М. Гурин, 
А. Ваньо, Всеч. о. Л. Мудрий. 

3а КВІТИ: 

П.М.Л. Кобрин за чудові квіти. 

FOR FLOWERS: ANDREW ARENA, JOSI LAMADRICH, URSU
LA & RALPH SITERO, MARION & TIMOTHY WORTH, FRIENDS 
& STAFF OF "NISE EN PLACE", NANCY LYCAN, JOHN CRA
00CK. 

With sincere thanks for the thoughtfulness. 
Щиросердечна подяка всім 
СОНЯ КУЧКУДА з родиною 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 9-го КВІТНЯ 1996 р. 

UKRAINE 
ф Largest USA Tour Operator to UKRAINE 
Ф Over 50 escorted DELUXE group departures 
^ ROME' observances of the UNIONS of BREST 

and UZHOROD 
@ ODESSyi-WFUMA WorId Medical Congress 

1996 BROCHURE IS READY 
(will be mailed upon request) 

201 378-8998 ол800 242-7267 
' NJ 07040 

^sFREE inLviv 
Changed air schedule extends aII HUTSULKA tOUrs by 4 nights 
at no additional cost [Lviv 7, IvFrankivsk4, Kyiv4). Space limited!! 

CHAIKA і and CHAIKA 11 - SOLD OUT 
Chaika I I I -a new departure scheduled now from Jul 17 to Aug 13, 1996 

УВАГА! УВАГА! 
Можливість додаткового заробітку для підприємливих людей 

П р и д б а й т е о г о л о ш е н н я д л я 
^..Свободи" 

або Уііраїнського Тижневика 
(The Ukra in ian Weekly) 

В а ш а в и н а г о р о д а б а з у в а т и м е т ь с я на с у м і за з і бран і 
о г о л о ш е н н я . Н е о б м е ж е н і м о ж л и в о с т і д л я о с і 6 , я к і є 

готові п р и с в я т и т и с в і й час і д о с в і д . 

3а д е т а л я м и п р о с и м о звертатися до: 
А д м і н і с т р а ц і ї „ С в о б о д и " 

В і д д і л о г о л о ш е н ь — М а р і ї Ш е п а р о в и ч 
З0 Montgomery St., Jersey City, N. J . 07302 

Tel.: (201)434-0237 

ПРО ПІДДЕРЖУ УКРАЇНСЬКИХ 
ОЛШПШЦIВІ ВЧИНОК 

київських „ДИНАМШЦIВ" 

Наближається довго 
очікувана л ітня світова 
ювілейна Олімпіяда в Ат
ланті, в якій вперше в іс
торії в ізьмуть участь 
олімпійці незалежної Ук
раїни. Цій преважливій 
темі ми досі присвятили 
не мало місця в „Спор-
товиx Вістях" „Свободи" 
та іншій українській пресі 
в діяспорі. Завдяки цим 
матер іялам і з акликам 
значна частина прихиль
ників спортової України 
своїми щедрими пожерт
вами належно підбудува
ла Фонди „Відродження 
Спорту в Україні" та 
Олімпійський, що існують 
при УСЦАК. Завдяки цьо
му Провід УСЦАК при 
тісній співпраці проводів 
спортовиx Федерацій і 
НОК України видатно ін
вестував на пекучі потре
би спорту і олімпійців Ук
раїни, близько 250,000 
дол. Це тільки УСЦАК, а 
знаємо, що в різних міс
таx ЗСА і Канади прово
дять окремі збірки льо-
кальні комітети. 

В загальному наше 
громадянство було дуже 

СОЮЗIВКА ш SOYUZIVKA 
Ukrainian National Association Estate 
Foordmore Road 
914-626-5641 

Kerhonkson. New York 12446 
FAX914-626-4638 

mmomaHG T H E S T A R T O F С Н Е М М Е Г 5 F U N C E N T E R 
WHICH Witt RUN FROM lOLY 2 0 - 27. I996 

FOR ENGtlSH SPEAKING CHItDREN AGES 4 - 7 
FOCUSING ON THEIR UKRAINIAN HERITAGE 
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Запрошуємо праціовати з нами -
Соіозшка вас чекаєI 

Приймаємо працівників 
на літо 1996 року. 

Працю надається згідно з кваліфікаціями. 
Поїре6уємо: 

^ артистів фодкльорного жанру 
^ таборових братчиків і сестричок 
^ персонал до провадження різних занять 
^ персонал для обслуги харчами 
^ персонал до їдальні та каварні 
^ працівників для прибирання кімнат 
^ працівників до загальної праці 
Ф працівників до крамнички 

(:іі(иііш(-;м(н:я. що М().киі іі|)аць(шиті ( т \ л ( м г т іі|)И(-:лпак)!Ьсн до паіііого И(Міе|)Є(:іч-
но!Ч) ; І 0 0 | ) \ , ИІДЧ\К)ТІ. иарничаі іну атмо(:(|и'|)\ (X)К)3ІВI\IІ , як також ско|)И(:так)ть л 5 а і а т ь о \ 
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ішкгм І тим, йкі зможуть прибути в перших дняx червня та залишитися аж 
до Дне праці включно. 

Термін зголошень тільки для колишніx працівників - 15-го квітня. 
Всіx інших просимо подавати зголошення до 1-го травня. 
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прихильно наставлене до 
0портових потреб Украї
ни, завдяки чому Україна 
швидше вийшла на м іж
народну спортову арену, 
про ш;о були вже подані 
факти продовж останніx 
двох років. 

І раптом замість по
жертв до УСЦАК почали 
напливати листи і теле
фони від потенційних 
жертводавців, заповнені 
словами огірчення й роз
чарування, вчинком київ
ського „Динамо", що так 
непотрібно дало себе зло
вити на російський „га
чок", взяло участь в об
лудному ф у т б о л ь н о м у 
турнірі „Співдружність", 
а виграну там фінансову 
нагороду у висоті 42,000 
дол. , замість призначити 
на вдів, сиріт і інвалідів 
афганістанської війни чи 
чорнобильської катаст
рофи, або прямо на під
держку олімпійців Украї
ни, воно подарувало ро
сійським родинам, сини 
яких загинули в черговій 
імперіялістичній війні Ро
сії, цим разом в Чечні. 
Цим підлабузницьким до 
Росії вчинком, керівниц
тво Ф К „Динамо" Київ, 
після компромітуючого 
інциденту в змаганняx за 
Чашу Европи з грецьким 
к л ю б о м „Панатінайкос", 
вдруге стягнуло на себе 
ганьбу й грубу компромі-
тацію серед любител ів 
українського ф у т б о л у в 
краю і діяспорі. 

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДIЯСПОРИ 

Як і можна було спо
діватися, цей вчинок ки
ївських „динамівців" гли
боко вразив ентузіястів 
українського спорту в 
ЗСА і Канаді. З українсь
кої преси, як завжди, пер
шою зареаґувала „Свобо
да", яка в своїй редакцій
ній статті гостро осудила 
цей злочинний крок „Ди
намо". Чергові критичні 

нотатки були поміщені на 
сторінці "Спортовиx Віс
тей" „Свободи". Чергову 
акцію провів Світовий 
Конгрес Українців, який за 
одобренням Проводу 
УСЦАК та товариств 

Редаґує Омелян Твардовський 

сприянню НОК України в 
Европі, Австралії і Кана
ді, вислав до міністра мо
лоді і спорту в Україні Ва
лерія Борзова листа, в 
якому було висловлено 
обурення вчинком „Дина
м о " та можливі шкідливі 
наслідки для дальшої до
поміжної акції олімпій
цям України. Цей лист 
підписали: д~р Д. Ціпив-
ник (президент СКУ), В. 
Соколик (голова Комісії 
спорту при СКУ), М. Сте-
бельський (голова УС
ЦАК), В. Панчук (голова 
Т-ва Сприяння НОК Ук
раїни в Европі (М. Мо
равський) голова Т"Ва 
Сприяння НОК України в 
Австралії), С. Габа (голо
ва Т-ва Сприяння НОК 
України в Европі в Кана
ді). Окрему заяву до від
повідних установ і преси в 
Україні видав УСЦАК. В 
цій заяві гостро осуджено 
вчинок „Динамо" і зак
ликається Міністерство 
Молоді та Спорту Украї
ни, як теж Уряд, позбави
ти цей клюб державних 
пільг. 

З найновіших вісток з 
України читаємо, що в 
наслідок реакції грома
дянства і різних організа
цій в Україні і діяспорі, 
відповідним чином зареа-
ґував НОК України, пре
зидент якого В. Борзов 
довів до керівництва Ф К 
„Динамо" і його президен
тові Григорієві Суркісові 
неґативну оцінку цієї ак
ції. Одначе з точки зору 
ентузіястів українського 
футболу в діяспорі, як і 
Україні, уважають, що це 
керівництво „Динамо" на 
чолі із своїм президентом 
повинні відійти. 

чи МАЄМО ПРОДОВЖУВАТИ 
ПІДДЕ,РЖКУ ОЛIШIШЦЯМ 

„ ,.„ „„. W P A Ї Ш I ? ,...„ ^ 
УКРАШИ? 

Вчинок Ф К „Дина
мо" , що є самостійним, 
професійним клюбом й не 
вxодив до програм під
держки від УСЦАК, зас-

АПТЕКА 
MEDICAL PHARMACY 

власність української фірми 

ВИСИЛАЄМО ЛІКИ В УКРАЇНУ 

ВИГОТОВЛЕНІ в УСІX КРАЇНАX СВІТУ 
3А НАЙНИЖЧИМИ ЦІНАМИ 

ЄДИНА ФІРМА, ЯКА МАЄ ПРАВО 
НА ПЕРЕСИЛКУ ЛІКІВ 

ВІД МІНІСТЕРСТВА 
0ХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

З40 College Str., Toronto, Qnt. М5Т 3A9 

ТеI.: (416) 922-4145 Fax (416) 922-9633 

Пригадуємо, ш 
а не при кінці. 
П р о с и м о СВОЄI 

ДО ВСІX ЧЛЕНІВ УНСоюзу 
Ю вкладки за забезпеченеві грамоти є платні на 1-ий день місяця, 

о точною вплатон) допомогти секретареві вашого Відділу на час 
за збірку вкладок до Головної КанцелярГі. 

Головна Канцелярія УНСоюзу 

лужив на осуд в краю і в 
діяспорі, але ніяким чи
ном не повинен здержати 
нашої піддержки відро
дженню спорту в Україні і 
особливо справі першого 
виступу України на найбі
льшому спортовому ф о 
румі, яким є Олімпіяда. 
Дебют України на Олім-
піяді повинен відбутися 
гідно й достойно, співмір-
но з величчю України, од
ної з найбільших держав 
Европи. Між іншими, д л я 
звеличання першого вис
тупу України на Олімпіяді 
прибуде до Атланти пре
зидент Леонід Кучма. 
Треба теж відмітити, що 
цим першим виступом на 
літній Олімпіяді українсь
ких спортовців цікавля
ться сусіди України, особ
ливо Росія. Російська пре
са неодноразово присвя
чувала увагу олімпійцям 
України, заздрісно під
креслювала п іддержку 
української діяспори. 

Підсумовуючи наші 
думки і при цьому прига
дуючи цю довгу нашу бо
ротьбу за право України 
брати участь в Олімпіяді 
незалежною дружиною 
України, ясно бачимо, що 
зупинятися на півдорозі до 
осягнення мети не мо
жемо. Треба нам бути теж 
вирозумілими й тер
пеливими до незвичних 
явищ, що покищо мають 
місце теж в спорті, й д е 
ться про спортовців, які 

не ВОЛОДІЮТЬ вправно ук
раїнською мовою. Муси
мо усвідомити собі, що ДО 
цього стану Росія довела 
за понад З00 років окупа
ції України і змінити його 
за к ілька років немож
ливо. 3рештою ціль куди 
важніша від засобів і як
що до загального успіху 
України на світовій спор-
товій арені причиняються 
теж іншомовні спортощі, 
то це ще не трагедія. Тим 
більше нам треба активі
зувати підтримку д л я від
родження спорту в Україні 
з основним наміром, щоб 
там виросли нові спортові 
кадри, які не тільки бу
дуть досконало володіти 
українською мовою, але і 
будуть справжніми патрі
отами своєї Батьківщини. 
Це кроки майбутнього. 

А тим часом треба ут
вердити Україну як самос
тійну державу на міжна
родній арені. Ось і тому 
мусимо продовжувати 
піддержку олімпійцям 
України! Бажаючиx доб
родіїв просимо висилати 
свої пожертви на Олімпій
ський Фонд при УСЦАК 
на адресу: USCAK Olym
pic Fun(3, 680 Sanford Ave., 
Newark, N.J. 07106. 

Відповідь президента НОК 
України Валерія Борзова 
Подаємо ориґінальну 

відповідь президента НОК 
України на заяву Світо
вого Конгресу Українців, 
яку підписали д-р Д. Ці-
пивник (президент СКУ), 
М. Стебельський (голова 
УСЦАК), В. Соколик (го
лова Комісії Спорту при 
СКУ), П. Панчук (голова 

А Н Г Л І Я 3 Н И Щ И Т Ь 4.68 млн. голів великої рогатої 
худоби, зараженої хворобою. Це обійдеться британсь
ким фармерам в З блн. фунтів стерлінгів. Під час 45
годинних переговорів міністрів сільського господар
ства країн — членів Европейського союзу, які прохо
дили в Люксембурзі, вирішено покищо не скасовувати 
запровадженого ембарго на імпорт воловини з Вели
кобританії. Керівна рада делійської індуської організа
ції „Вішва гінду парішад" звернулася до Англії з про
позицією перевезти до Індії „для вільного проживання" 
І 2 млн. корів, яким загрожує знищення. У листі на ад
ресу мінстерства охорони здоров'я Англії релігійні ін
дійці підкреслюють, що намір британської влади „зни
щити мільйони невинних корів є аморальний". 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
для членів 257-ГО Відділу у Лос Анджелес, КА 

З днем 1-го травня 1996 р. обов'язки секретаря 257-го 
Відділу перебирає новий секретар 

МИРОН ДУДИНСЬКИЙ 
Просимо членів звертатися у всіx справаx членства 
та забезпечення в УНСоюзі і вплачувати вкладки на 
адресу: 

Mr. Myron Dudynsky 
4273 Stern Avenue 
Sherman Oaks, CA 91423 
Home:(818)981-9828 
Office: (310) 802-1103 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
для членів 408-го Відділу 

З днем 1-го травня 1996 року 408-ий Відділ злучить
ся з Відділом 49-им, якого секретарем є: 

О. МИРОН СТАСIВ 
Просимо членів 408-го Відділу звертатися у всіx спра
ваx плачення вкладок та забезпечення до секретаря 
49-го Відділу на адресу: 

Rev. Myron Staciw 
18 Leeds Street 
Toronto, Ont. 
M6G 1N7 Canada 
(416)531-9945 

UKRfllHE 1996 
1. JUNE 12 - JUNE 25 LV1V * FRANKIVSK * YAREMCHA * TERNQPIL / POCHAYIV * KYIV * KANIV 

LVIV * UZHOROD * DROHOBYCH * TCRNOPIL / POCHAYFV * OLESK0 * KYIV * KANIV 2. JUNE26-JULY9 

!4 DAYS 11950.00 

I4DAYS S2050-0O 

3. JULY 10 - JULY 23 KYYIV / KANIV * CHERKASSY * SUBOTIV * CHEHERYN * UMAN " TOLTAVA * KHARKIV 

4. JULY 24 - AUG 6 LVIV * DROHOB YCH * IV FRANK / YAREMCHE - TERNOPIL / POCHAJIC . KYIV / KANIV 

5. JULY 26 - AUG 8 LVIV * TERNOPIL /POCHJIV * IV FRANK / YAREMCHE * CHERN1VTSI * KYIV / KANIV 

AUG 7 - AUG 20 LVIV * UZHOROD * DROHOB YCH * IV FRANK / YAREMCHE * KYIV / KANIV 

5 M l О # 
7. AUG 20-SEPT6 
8. AUG 20.SEPTI 

KYIV / KANIV. SUBOnV * CHEHERYN - POLTAVA * DNIPROPETROVSK - ZAPORIZHIA - SYMFEROPiL - YALTA 17 DAYS S2750.0O 

KYIV / KANIV * SUBOTIV - CHEHERYN - POLTAVA - LVIV * IV FRANKIVSK / YAREMCHE 13 PAYS |227S.0O 

9. AUG 30 - SEPT 16 KYIV * SYMFEROPIL * YALTA * KHERSON * MYKOLAIV * ODESSA (7 days) - ISTANBUL 

10. AUG 30 . SEPT 13 KY!V . SYMFEROPIL * YALTA * KHERSON * MYKOLAIV * ODESSA (3 days) * ISTANBUL 

11. SEPT 3 - SEPT 14 ISTANBUL (3 days) ODESSA (7 days) 

Al l t ou rs scay 

h Air Ukraine t630s. 
680^ 

i%\B) 5 6 7 - 1 3 2 S 

ladpora . E N T E R P R I S E S J N C 

220 S. 20TH ST. * PHILA., PA 19103 

Т-ва Сприяння НОК Ук
раїни в Европі), М. Мо
равський (голова Т-ва 
Сприяння НОК України в 
Австралії) та С. Габа (го
лова Т-ва Сприяння НОК 
України в Канаді). 

В цій заяві, як і додат
ковій заяві від УСЦАК, 
була засуджена участь ки
ївських „динамівців" у ту
рнірі СНД „Співдруж
ність" та передання вигра
ної нагороди в сумі 42,СЮ0 
дол. для тиx російських 
родин, сини яких загинули 
у війні в Чечні. 

О т ж е реакція прези
дента НОК України Вале
рія Борзова на згадані 
заяви: 

„Вельмишановний пане 
Ципівник! 

Поділяємо занепокоє
ність Проводу Світового 
Конгресу Українців, спор-
товиx осередків україн
ської діяспори стосовно 
рішення керівництва фут
больного клюбу „Дина
м о " під час змагань за Ку
бок СНД. Мною від імені 
НОК України була доведе
на до керівницгва футболь
ного клюбу „Динамо" і йо
го президента Григорія 
Суркіса наша негативна 
оцінка цієї акції. Про нашу 
позицію інформовані за
соби масової інформації. 

Висловлюємо сподіван
ня, що це аж ніяк не впли
не на дальші наші дружні 
взаємини і плідну співпра
цю, особливо під час під-
готови та участи українсь
ких спортсменів в літніx 
Олімпійських Iграx в Ат
ланті. 

З повагою 
В. Борзов" 

LAW OFFICES 
OF 

ZENON В. MASNYJ, 
ESQ. 

І57 SECOND AVENUE 
NEW YORK, NEW YORK 10003 

(212) 477-З002 

Serious personal ii\jury, 
real estate for persona! and 

business use, representation of 
small and mid-size businesses, 

bankruptcy, divorce, 
wills and probate -

foreign beneficiaries welcome. 

(By Apppintment Only) 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ ДІТИ 

ДО УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ! 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 
Tel.: (212) 473-3550 

МАЄМО БАНДУРИ 
НА ПРОДАЖ 

Ж Р О З Ш У К И т̂̂  

Розшукується ПЕТРО ПОРЦІ-
НА (р. н. 1928) братом Григорі
єм Порціною. Писати: 293312 
Україна, Львівська о6л., Жи-
дачівський р-н, село Журавно, 
вуя. Пекарська 14. 

т̂с REAL ESTATE ^ 

For Sale 
Year around modern 3 bed
room ranch near Soyuzivka. 
S125,000.00 

(914) 626-2417 

До винайму умебльоване 
мале помешкання з окре
мим входом для одної осо
би в Йонкерсі. 

Тел.: (914) 963-1622 

іт̂  FUNERAL DIRECTORS ̂ fc 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯX 
ЛУIС НАЙҐРО - директор 

Родина ДМИТРИК 

Peter Jarema 

І29 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.YЛ0(Ю9 

(212) 674-2568 


